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Notat om design
av Tone Bratteteig

Dette notatet handler om temaet for forelesningen om design og design-ideer (den
12/2). Jeg skal snakke om hvordan vi kan forstå hva vi gjøre når vi designer, og avslutte
med å nevne noen metoder og teknikker for design.

Design
Hva gjør vi egentlig når vi designer? Tidligere har jeg snakket om design som å gi fysisk
(eller sansbar) form til en ide. Design inkluderer også det å formulere ideen som skal få
form.
La oss starte med en øvelse: si at du skal designe en feiring for en du kjenner – en venn
eller et familiemedlem. Hvordan griper du det an?
Du starter kanskje med å tenke over hva slags feiring det skal være – er det en bestemt
anledning? Er det en bursdagsfeiring vil det kanskje styre hvordan feiringen skal foregå.
Hva liker din venn – og hva liker du? Er det en syngeglad person blir kanskje karaoke
satt pris på, men hvis det er en frilufts-entusiast er kanskje en tur en bedre ide? Hva er
det som skal inngå i feiringen? Hva kan du komme opp med av ideer basert på din egen
kompetanse og erfaring? Kan du trekke på andre også? Hvor ambisiøs vil du være? Hva
har du ressurser til å lage? Dvs. tid, folk (team), penger, kompetanse … Kan du skaffe
flere ressurser? Hvordan vil du gå fram?
Det er ganske mye forskjellig å tenke på for å få et godt resultat. I utgangspunktet starter
hver eneste design-prosess med uendelig mange muligheter, og mye av prosessen
består i å velge hvilke muligheter en skal holde åpne og hvilke en skal lukke. Design
handler om å velge bort muligheter, men også å jobbe med å tenke ut flere muligheter
enn de som virker opplagte i starten.
Jeg liker å trekke på konkrete eksempler for å gjøre det tydeligere hva som er viktig i
design. Et av de beste eksemplene jeg kjenner er Operahuset i Oslo (se bilder i
lysarkene). Da Operahuset ble designet, var et mål å åpne byen mot fjorden og å
tilgjengeliggjøre Operaen for publikum, fra et sted som ikke var tilgjengelig pga.
motorveien, til et inviterende og åpent sted. Arkitektformaet Snøhætta, som designet
Operahuset, skriver at åpenhet og tilgjengelighet (”accessability”) var viktig for
utformingen: vi kan si at det er konseptet som ligger under designarbeidet. Det er lett å
komme til Operaen fra Oslo S og vi kan gå rundt på taket av Operahuset (og folk gjør det
i stor grad). Det neste å legge merke til er at bygget likner på en isbre, som stiger opp av
vannet. Isbre har vært et konsept for formene som er valgt i huset. Isbreen er tilgjengelig
for folk, og inne i huset er det referanser til både isbreer og fjell, og til annen
Skandinavisk design (tre). Samtidig er Operahuset et sted for musikk og ballett, og
tilfredsstiller de kompliserte tekniske kravene til et fagbygg, med god akustikk, avansert
scene-maskineri, gode saler osv.

Et annet operahus er Operaen i Sydney, designet av Jørn Utzon. Utenfor dette operahuset står det utstilt en halvkule, der det er skåret ut ”skalker” med ulike vinkler og der
de samme formene går igjen i bygget. Her er den bærende ideen formene mer enn en
metafor, som i Oslo.
1

versjon 3, februar 2018
En annen type eksempler kan vi se i den første motordrevne ”Phelps tractor”, som ser ut
som en kjerre med en sykkel foran i stedet for en hest, og som styres av en kusk med
tømmer. Her kan vi se at kjøretøyet er satt sammen av elementer som designeren har
sett før, noe som er vanlig. Det må et lite sprang i tenkningen for å erstatte tømmene
med et styreratt1 – og kanskje man ikke kom på det før man hadde brukt den første
versjonen en stund. Et annet, liknende eksempel er symaskinen. De første symaskinene
etterliknet måten vi syr for hånd, men det ble først fart på maskinen når nålen ble
”snudd” sammenliknet med håndsøm, og hullet tråden skal gjennom ble satt først, ved
spissen av nålen, i stedet for sist, i den butte enden som ved håndsøm2.

Dorst3 setter opp en slags huskeregel for å snakke om hvordan vi går fram når vi
designer. Han sier at vi må bestemme: hva (hvilke elementer skal inngå i designet) +
hvordan (hvordan skal elementene settes sammen) = resultat (det vi ender opp med). I
design starter vi ofte med resultatet: hva er det vi skal lage? Når vi har bestemt det
(f.eks. at feiringen skal være en tur, eller at åpenhet og isbre skal ligge til grunn for
Operahuset) så er det mye enklere å bestemme hva som skal inngå og hvordan.
Dorst sier at designere tenker forskjellig fra forskere og kunstnere. Han refererer til
Nigel Cross og Bruce Archer4, som på 1980-tallet diskuterte hva design-tenkning
egentlig er. De sammenlikner design-tekning med vitenskap (og det er det faktisk
forskere som diskuterer i dag også). I klassisk vitenskap er man opptatt av å forstå den
verden som den er: man klassifiserer, analyserer og eksperimenterer. Man søker etter
sannhet, og idealene er ofte objektivitet og rasjonalitet (innen realfagene i hvert fall). I
kunst er man opptatt av den menneskelige erfaringen, og bruker bilder, analogier og
vurderinger, og verdien er fantasi, subjektivitet og rettferdighet. I design, derimot, er vi
opptatt av å skape en bedre verden – en kunstige verden. Vi jobber med modellering,
med forming av mønstre og med syntese, og verdiene er iderikdom, empati, praktiske
løsninger og at tingene vi lager passer.
Dorst snakker videre om hvordan ulike måter å tenke på legger forskjellig vekt på hva
(hvilke elementer skal inngå i designet) + hvordan (hvordan skal elementene settes
sammen) = resultat (det vi ender opp med). I deduktiv tenkning starter vi med en teori
og ser om virkeligheten passer til den eller kan nyansere den: vi prøver ut en
årsakssammenheng og ser på effekter. Dorst sier at vi vet hva og hvordan og lurer på
resultatet. I induktiv tenkning starter vi med empiriske data og forsøker å oppdage
mønstre som kan gi en teori eller forklaring. Vi vet hva og resultatet, men vet ikke
hvordan elementene er satt sammen i hvordan. Designere bruker abduksjon i sin
tekning, sier Dorst. Normal abduksjon er problemløsning, dvs. at vi vet ikke hva som
inngår, men vi ser hvordan og vi ser resultatet. Design abduksjon er en enda mer kreativ
utforskning der både hva og hvordan er ukjente: vi åpner opp for mange muligheter i
hva og hvordan for å komme fram til resultatet. Det er dette som inngår i design: vi åpner
opp for nye muligheter både i elementene som skal inngå i løsningen, og i hvordan
elementene skal settes sammen.
Men det krever at vi har en ide om hva resultatet skal bli, og det er noe av det viktigste vi
gjør i design. Derfor er designere veldig opptatt av konseptet som vi bruker for å
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Gentner og Grudin beskriver Phelps tractor nærmere, se figuren nedenfor og referanseliste
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orientere designprosessen etter og vurdere forslag opp mot. Dorst kaller dette for
formulating: vi jobber med å forstå problemområdet, med å identifisere hva som er
viktig og hva som skal styre valgene vi gjør i designprosessen. Her tar vi utgangspunkt i
at det i virkeligheten ikke er gitt en ferdig problem-formulering vi skal løse: tvert i mot
snakkes det i design om ”wicked problems” (et begrep foreslått av Horst Rittel5): om
vanskelige situasjoner der det er uklart om det er problemer, hva de eventuelt er og
hvem sine problemer det er. Her er det viktig å formulere hva som skal være resultatet
av design-prosessen. Donald Schön6, en annen design-teoretiker kaller dette for
”framing”: at vi rammer inn problemområdet og avgrenser det slik at det blir lettere å
forstå hva problemet er og hva løsningen kan være. En innramming hjelper oss å
avgrense hva som skal være i bildet – det gir oss et utsnitt – og det bidrar til å sette noe i
fokus – det som er sentralt i bildet. ’Åpenhet’ og ’isbre’ er eksempler på rammer for
Operahuset i Oslo. Dette at vi først må forsøke å forstå situasjonen og prøver å
formulere hva som skal være bærende ideer i design-prosessen gjør at design-prosessen
virker veldig rotete i starten – den har en ”fuzzy frontend”, som Sanders og Stappers
kaller det7. For Dorst blir det innramming når vi kombinerer hvordan elementene skal
settes sammen med rsultatet – det gir oss utsnitt og fokus, og igjen kan vi se at ’åpenhet’
og ’isbre’ gir nettopp det.

8

9

Det neste på Dorst sin liste over aktiviteter i design er representing: at vi re-presenterer
problemer og løsninger, helst mange forskjellige slags representasjoner og gjerne
mange samtidig. Representasjon: det å lage nye presentasjoner av noe, nye former, er
viktig i design. (Tenk også på at ordet de-sign har samme rot som signere eller signatur,
altså noe som refererer til eller står for noe annet: min signatur står for min godkjenning
av noe.) Det klassiske eksemplet på en design-representasjon er selvfølgelig en enkel
tegning på en serviett: det vi gjør når vi sitter på en kafe og snakker med noen om en ide
vi har. Skisser og andre representasjoner bruker vi både til å tenke med: å tegne noe
gjør det vi tenker på mer konkret og gir oss en bedre forståelse. Men vi tegner også for å
kommunisere med andre, for å forklare det vi tenker på. En designer som heter
Lawson10 sier at designere lager forskjellige slags tegninger, med forskjellig formål:
presentasjoner, instruksjoner, tegninger for konsultasjoner, løsningsforslag,
beregninger, diagrammer, utforskende tegninger og så nevner han ”fantastiske”
tegninger og viser til arkitekten Frank Gehrys første skisser til berømte bygg som
Guggenheim-museet i Bilbao og Walt Disney Concert Hall i Los Angeles. Informatikere
designer datamaskiner som gjør ting, og det betyr at vi også har nytte av å bruke det å
representere prosesser på når vi tenker på det vi skal lage: hva gjør datamaskinen og
hvordan er interaksjonen mellom datamaskinen og brukeren? Da kan tegninger som
viser utvikling over tid eller prosess, for eksempel fra film, være nyttige. Mer om det
senere.
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Schön snakker om det å lage representasjoner som en samtale (eller konversasjon) med
materialet: vi tegner noe (eller lager en modell eller prototype), vurderer den og prøver
igjen til vi får det som vi ønsker. Artikkelen av Schön og Wiggins11 beskriver ganske godt
en slik prosess, der en arkitekt-student jobber med å designe en skole. Dette eksemplet
er enda mer utførlig beskrevet i Schöns bok ”The Reflective Practitioner”12.
Schön var opptatt av hvordan vi lærer, og hvordan vi forbedrer vår kompetanse. Han
observerte og intervjuet designere innenfor forskjellig fag og kom fram til at refleksjon
er viktig: vi reflekterer og planlegger før vi designer, vi reflekterer mens vi designer:
”reflection-in-action” og finner ut hva som går bra og ikke, og vi reflekterer etter at vi
har designet: ”reflection-on-action”, der vi lærer av det som gikk bra og av de feilene vi
gjorde. Reflection-on-action er helt essensielt for å forbedre seg og bli bedre.
Vi tenker mens vi designer, og mange har interessert seg for hva slags tenking det
egentlig er. Det er jo ikke slik at vi tenker bare med hodet, vi tenker også med kroppen,
og mye design-ferdigheter sitter i kroppen13. Tenk bare på det å sykle: når vi kommer til
en krapp sving så tenker vi både før, under og etter svingen: vi regulerer kanskje farten
før svingen, og mens vi svinger kjenner vi med kroppen hvor mye vi skal legge over og
samtidig unngå å velte. Eller tenk på noen koder som vi husker i fingrene, som et
mønster, mer enn som en rekke tall. (Dette står det også litt om i Bratteteig og Verne’s
artikkel, som var pensum til analyse-forelesningen.)
Når vi tenker i design så beveger vi oss på flere konkretiseringsnivåer. Vi starter med et
konsept eller en visjon av resultatet (f.eks. isbre) og så skal vi ende opp med et helt
konkret resultat (f.eks. Operahuset i Oslo). Å gå fra en abstrakt visjon til et konkret
designresultat er ingen lineær prosess, og mens vi lager skisser kan det hende vi må gå
tilbake til den opprinnelige visjonen og revurdere den. Gode designere tenker på mange
konkretiserings-nivåer samtidig (noen vil si abstraksjonsnivåer, men siden design
handler om konkretisering og materialisering av en (abstrakt) ide så synes jeg
konkretiseringsnivåer er et bedre ord å bruke). I sin lærebok om design beskriver
Löwgren og Stolterman14 denne prosessen som en iterativ prosess der samtalen med
materialet foregår på mange nivåer samtidig.
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Den tredje aktiviteten på Dorst sin liste er moving, dvs. å gjøre et design-skritt. Her
bygger Dorst på Schön, som (basert på sine undersøkelser) ser på design som en serie
med ”move experiments” der vi først vurderer hvilke muligheter som fins i situasjonen,
så velger vi å prøve ut en av dem (man ”gjør et trekk”) og så vurderer vi om dette
trekket bringer oss nærmere den visjonen vi er på vei mot: leder dette i riktig retning?
Når vi har gjort et slikt trekk, har vi lukket noen muligheter, men det kan hende det
åpner seg nye muligheter som vi ikke hadde forutsett, dvs. at vi forstår situasjonen på en
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se referanseliste, og se figuren ovenfor
13 se f.eks. Molander (referanseliste) om handlingsbåren kunnskap
14 se referanseliste og illustrasjon i figuren nedenfor
15 referanse til Löwgren & Stolterman
16 ”the double diamond” er utviklet av British Design Council
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ny måte. Schön sier at design består av mange prosesser med ”seeing – moving –
seeing”, på bakgrunn av sine ganske detaljerte studier av designere (som beskrevet i
Schön og Wiggins’ artikkel), men jeg mener at denne forståelsen av design både kan
brukes om de små og de store skrittene vi tar i en design-prosess, og om både
individuelle designere og når vi designer i team17.
Dorst snakker om at vi lager oss en primary generator, som er det nøkkel-begrepet som
utgjør kjernen i løsningen vår. Dette kjernebegrepet har vi snakket om ovenfor som
visjon eller konsept, f.eks. ’isbre’ hos Snøhætta i designet av Operahuset.
Den neste aktiviteten på Dorst sin liste er evaluating, som dreier seg om den ”reflectionin-action” (og ”reflection-on-action”) som vi gjør underveis i våre ”move experiments”,
altså før, under og etter at vi gjør designskritt i retning av visjonen vår. Evaluering er
innbakt i design, i alle aktiviteter, i tillegg til at vi kan gjøre evaluering som en egen
aktivitet.
Den siste aktiviteten hos Dorst er managing. Designere designer også design-prosessen:
hvordan skal vi gå fram? Hva slags kompetanse og ressurser trenger vi? Hva må vi gjøre
først osv. osv. I det å planlegge og lede design må man håndtere en blanding av problemløsning, kreativ frihet, læring drevet av ”reflection-in-action” og ”reflection-on-action” –
og det å lede prosjektet gjennom ”the fuzzy frontend”.
Dorst presenterer også en liste med fem lærdommer fra design, og de snakker om mye
av det samme som jeg har snakket om her, men på en annen måte. Jeg går gjennom dem
også.
Den første lærdommen er at problem-definering og problem-løsning utvikles sammen.
Vi starter altså med et udefinert problem (”wicked problem”) som vi må skape klarhet i.
I design utvider vi både problem-rommet og løsnings-rommet (både hva og hvordan) og
ser etter match mellom problemer og løsninger. Noen ganger blir faktisk problemet
definert ved at vi har funnet en løsning. Innramming er en måte å gjøre denne
matchingen på, f.eks. ideen om ’åpenhet’ for Operahuset. Her er det viktig at vi kan
revurdere den første forståelsen av problemet hvis det dukker opp nye momenter – og
særlig viktig om vi tidlig har kommet på en ”super” løsning (noe informatikere ofte
gjør). Det å holde igjen på egne løsningsforslag og åpne opp for å forsøke å se både
problem og løsning fra nye vinkler, å revurdere egen løsning, er vanskelig.
Andre lærdom er å utvikle problemsituasjonen, både å reformulere problem og løsning.
Dette gjør vi best ved å undersøke mer: tenk på alle de forskjellige undersøkelsene som
ble gjort av handlevognen i videoen om IDEO’s handlevogn-redesign. Her ble
handlevognen belyst fra alle typer brukeres ståsted + alle de som kom i kontakt med
handlevognen i sitt arbeid. Mange forskjellige perspektiver og undersøkelser vil bidra til
å åpne opp ide-rommet (både løsning og problem).
Den tredje lærdommen er å lage rammer, og både innramming og revurdering av
rammene er viktige prosesser. Rammer kan være bilder, metaforer, ståsteder /
posisjoner og perspektiver som gir ideer til formgivingen (til hva og hvordan). ’Isbre’ er
en slik metafor som også rommer mange forslag til former, Dorst nevner i sin bok et
eksempel på noen som brukte en båt som metafor, noe som også ga dem forslag til
former. Schön snakker om at vi forstår nye ting som-om de var noe vi kjenner fra før, at
de likner på noe vi kan fra før, men at de også er forskjellige (se sitat i lysarkene). I
design prøver vi å se ting som noe annet, eller tenke oss hvordan ting ville vært om
forutsetningene var annerledes: ”what-if” og ”seeing-as” gir oss ideer både til visjon, til
problem og løsning18. En viktig lærdom av dette er at vi designer det vi er i stand til å
tenke oss, og vi klarer bare tenke oss det vi skjønner og har sett fra før. Skal vi designe
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nye ting må vi enten kombinere ting vi har sett før på helt nye måter19 eller vi må være
flere sammen, som tenker forskjellig. Lawson snakker om at designere bruker
”precedents” eller ”referanser” til eksisterende del-løsninger, elementer eller former
som de har sett i andre løsninger.
Mange snakker om at i design bruker vi både divergent og konvergent tenkning: vi
åpner opp for nye muligheter, men så må vi lukke igjen og velge noen, og når vi har valgt
og begrenset oss kan vi åpne opp igjen for nye ideer, før vi lukker igjen. Denne ”double
diamond”-bevegelsen20 er en annen måte å snakke om at vi både utvider ide-rommet og
lukker det, og at vi gjør dette flere ganger i løpet av en design-prosess.
Den neste lærdommen Dorst nevner er å utforske temaer, og mener med det at vi i
design ofte forsøker å adressere mer universelle eller allmenne temaer i designet vårt.
’Åpenhet’ er eksempel på et slikt tema. Mange snakker om empati som viktig i design: vi
må ha empati med brukerne, og undersøke og forstå hvordan verden ser ut fra deres
ståsted. For å forstå det må vi ofte gjøre grundige undersøkelser og skaffe oss
dybdekunnskap om temaet. Dorst sitt eksempel er en designer som skulle lage et
handlenett og brukte en dag på markedet i byen for å studere hvordan folk bar
handlenettet når det var tomt og når det var helt fullt – og alle grader mellom disse. På
slutten av dagen kunne hun gå hjem og designe et nett som var bra å bære både når det
var tomt og når det var fullt.
Den siste lærdommen til Dorst er å dyrke debatt og diskusjon, noe som var veldig
tydelig illustrert i IDEO-videoen. Diskuter og diskuter og diskuter for å lære om
problemet og løsningen – og å lære om deg selv og hvordan du lukker problem- og iderommene. Del det du finner ut med teamet ditt fordi da kommer dere som team lenger
enn det hver av dere alene klarer å komme. Hos IDEO kunne de også ha et arbeidssted
der alle ideene og modellene og materialene lå framme som inspirasjon i designprosessen og som påminnelser om ting som var diskutert før, men som kunne
diskuteres igjen.
De to listene til Dorst sier noe av det samme, men på litt ulike måter. Den første listen
snakker om formulating og representing som to av fem elemenger, der den andre listen
snakker nesten bare om disse to: de fire første lærdommene dreier seg om det å forstå
problemet og jobbe med å utvide ide-rommet og etablere rammer. Den første listen
inneholder også to elementer som snakker om å lage ting: moving og evaluating, som
begge også godt kan være aktiviteter som bidrar til bedre forståelse og innramming.
IDEO sier f.eks. ”fail often, fail fast” (feil fort og mye) fordi man lærer masse av å prøve
og feile. Gode forklaringer på hvorfor noe er feil er den beste måten å lære på.
Begge listene har prosessen som siste element: managing er en viktig del av designeres
kompetanse. Det å planlegge og lede prosjektet som helhet og del-prosjektene i det + å
debattere, diskutere, argumentere, kritisere er viktig i prosessen med å komme fram til
et godt resultat.
Design-tenkning legger vekt på dette: å bruke mye tid på problemdefinering og –løsning
og innramming, helt i tråd med Dorst. Design-tenkning er blitt populært de siste årene,
mye knyttet til IDEO sin markedsføring av at samme type prosess og tenkning kan
brukes til å utvikle nye former til nesten hva det skal være (se figur nedenfor). Ved å
gjennomføre et design-prosjekt i in1060 vil dere bli kjent med design-tenkning gjennom
å gjøre den og reflektere over hva dere har gjort (begrepene og artiklene skal hjelpe
dere til å reflektere over det dere opplever i praksis – både refleksjon-i-handling og
refleksjon-etter-handling).
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et eksempel er Douglas Engelbart, som fant opp musen som interaksjonsmekanisme,
beskrevet i Moggridges bok (se referanseliste)
20 se figur forrige side
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Å få flere design-ideer
Jeg vil avslutte denne bolken med å si litt om metoder og teknikker vi bruker i designarbeidet. Først må jeg understreke at vi (designere) lager ting vi har sett før, og et kjent
eksempel er de store likhetene mellom Apple og Braun. iPod/iPhone, som ble designet
av Jonathan Ive, sjefsdesigner i Apple, ligner veldig på former Dieter Rams lagde for
Braun på 1950- og 60-tallet (se figur neste side). Dette er ment som en oppmuntring til
de som bekymrer seg om at de må lage noe nytt ingen har tenkt på før: det er nesten
umulig!
Dette er en fin intro til å snakke om hvordan vi kan jobbe med å utvide ide-rommet – og
da mener jeg både problem-rommet og løsnings-rommet. Vi må ta utgangspunkt i det vi
kan og har: deltakernes kompetanse og erfaringer om teknologier, om bruksområdet og
andre relevante kunnskaper. Det betyr også at det å ta med brukere i design (brukerdeltakelse i designprosessen) kan øke ide-rommet kraftig, siden de har helt andre
kompetanser og erfaringer og helt andre forståelser av hva som er problemer og hva
som kan være løsningene på dem. Hvordan kan så ide-rommet utvides? Gjennom å
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jobbe systematisk med å utvide vår kompetanse om teknologien: design-materialet,
bruksområdet (flere undersøkelser f.eks.) og gjennom metoder og teknikker. Målet må
være å øke både antallet ideer og kvaliteten i dem for å få flere ideer – kanskje til og med
helt nye ideer.

Mange av metodene og teknikkene dreier seg om å systematisk bygge på kunnskaper g
erfaringer som finnes i teamet – i tillegg til å skaffe seg nye kunnskaper og erfaringer.
Særlig viktig er det å systematisk skifte perspektiv (eller ”placements” som Buchanan
kaller det): å se på samme fenomen fra ulike vinkler og perspektiver. I tillegg kan vi
systematisk tenke på metaforer og muligheter (jfr. Schön og Lanzara ovenfor).
Jeg skal kort nevne noen metoder og teknikker som skal hjelpe oss å få gode ideer på en
systematisk måte. Det finnes mange nettsteder som inneholder både tekster og metoder
som kan brukes i bruks-orientert design for å utvide ide-rommet. Her vil jeg spesielt
nevne ”interaction design foundation”23 og Stanfords d.school sin ”The Bootcamp
Bootleg”24, som begge inneholder mange gode teknikker. En annen jilde er boka til
Moggridge25, som inneholder intervjuer med mange kjente informatikkdesignere der de
forteller hva de gjorde for å få sine nyskapende ideer.

Brainstorming eller idemyldring
En god kilde til å få til en god idemyldring er reglene fra IDEO / Stanfords d.school:
•
•
•
•
•
23

forbudt med vurderinerg
en samtale av gangen
et tema av gangen
bygg på andres ideer
gå for volum (mange ideer)

https://www.interaction-design.org/
https://dschool.stanford.edu/resources/the-bootcamp-bootleg
25 www.designinginteractions.com/
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•
•
•

oppmuntre til ville ideer
vær visuell (mange kommu. former)
lag overskrifter (korte,klare)

Poenget er å ikke kritisere noen ideer mens brainstormingen pågår: da stopper man
effektivt alle ideer. Det er også viktig å gi rom for å bygge på hverandres ideer siden
forskning viser at kvaliteten på ideene blir bedre om flere jobber med dem. Jeg bruker
ofte gule lapper (som de gjorde i IDEO-videoen) fordi da kan man re-gruppere ideene i
etterkant og gjøre det lettere å velge hva man vi gå videre med.

The six thinking hats
The six thinking hats er en teknikk foreslått av Edward de Bono26, der hver av de seks
fargede hattene representerer et perspektiv. Vi kan enten ha samme hatt alle i gruppa,
eller dele ut en hatt til hver person og diskutere et perspektiv av gangen. Hattene har
følgende perspektiver:
•
•
•
•
•
•

hvit hatt: informasjon og fakta
blå hatt: praktisk planlegging
svart hatt: evaluering, kritisk blikk, risiki
gul hatt: positive sider, muligheter, suksess
grønn hatt: kreativitet, nye ideer, analyse og syntese
rød hatt: følelser og stemninger, hva man liker med ting

Hensikten er å få hjelp til å se på ideene sine fra ulike perspetiver, på en systematisk
måte.

Bodystorming
Bodystorming27 er et navn på det å prøve å være i brukernes sko, med hele deg. Skal du
designe for toget, så ta toget selv. Det dreier seg om være i brukernes sko eller å spille ut
scenarier som likner på de som brukerne møter eller vil møte. Vi kan også ”late som” vi
er i bestemte brukssituasjoner med enklere midler, f.eks. kan vi om vi designer for fly
bruke vanlige stoler på rad og rekke hvis vi vil prøve ut, kjenne etter og tenke oss til
hvor trangt det kan være og hva man kan gjøre med de rammene. Det trenger ikke være
veldig dyrt eller vanskelig å late som man er i brukskonteksten og kjenner på hvordan
brukerne har det.

Kart og rike bilder
Kart og rike bilder28 er enkle kartleggingsteknikker som gir deg oversikt over hvem og
hva som inngår i situasjonen, og poenget er å bruke veldig enkle tegne / kartleggingsteknikker slik at det er innholdet som er i fokus mer enn å tegne ”riktige” kart. Rike
bilder har vært brukt i informatikk i mange år, og vi underviser i det i in103029.

Framtidsverksted
Framtidsverksted er en ganske gammel teknikk30 som er mye brukt i utvikling av
organisasjoner og andre, større omstillingsprosesser. Metoden inneholder tre faser:
kritikk av dagens situasjon, drømmeverden, og praktisk: hva kan vi få til. Man kan bruke
en dag pr. fase eller man kan gjøre det kortere, med bare en time eller to pr. fase. Det er
viktig at den siste fasen er ganske praktisk orientert, og for organisasjonsutvikling er det

26

se referanselista
se referanseliste: Buchenau & Fulton Suri
28 se referanselista for Checkland (om rike bilder) og Elovaara & Mörtberg om kart
29 se artikkel om rike bilder: https://dl.acm.org/citation.cfm?id=274434 og notat om rike bilder
27

http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/IN1030/v18/undervisningsmateriale/rike-bildernotat.pdf
30

se referanselista Jungk & Müllert
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viktig at det settes av tid til å bestemme hva som skal prioriteres, når det skal gjøres og
hvem som skal gjøre det.
I design er det ofte brukt for å først snakke om problemer, så om hvordan brukerne
ønsker at ting skulle være og så til slutt, mer konkret: hvordan vil vi at det skal bli.
Karoline Stark31 brukte denne metoden i sin masteroppgave. Hun arrangerte en serie
med seks verksteder med en gruppe brukere, og her er analysen hun lagde i etterkant
om design (med de eldre brukerne) av en internett bank-løsning for gamle:

Skisser
Skisser er veldig nyttig i design – det klassiske bildet av designeren er en som sitter og
tegner en skisse på en serviett på en kafe. Skisser skal være lette å lage fordi de skal også
være lette å kaste. En som har skrevet mye og godt om skisser som en viktig del av
design er Bill Buxton32. I lysarkene er det også bilder av Munchs skisser til Skrik, som
brukte skisser til å utforske hvordan ulike elementer av bildet skulle være og hvordan
elementene skulle settes sammen til ett bilde.

Storyboard
Storyboard er en metode som kommer fra film. Informatikere designer datamaskiner og
automatiske systemer som gjør noe, og da er det fint å illustrere interaksjonen med et
storyboard. Også den aktiviteten eller prosessen som vårt designresultat skal inngå i,
kan med fordel tegnes i et storyboard, slik at vi kan se logikken og rekkefølgen av de
tilstandene vi designer.

Customer journey
eller ”kundereise” finner vi i tjenestedesign, der poenget er å følge brukeren hele veien
fra start til slutt i prosessen. Kundereisen tar et brukerperspektiv og tegner inn både de
møtepunktene kunden har med tjenesten og også den underliggende strukturen som
tjenesten må ha for å kunne møte kunden33. Både de aktivitetene som brukeren ser og
de som foregår i bakgrunnen kan tegnes inn, så får man en god oversikt over hele
tjenesten og over hva brukerne opplever av den.
Martine Eklund og Seline Tomt34 skrev en master-oppgave der de anla et tjenestedesignperspektiv på student-IT ved UiO, og analyserte hva studenter gjør og bruker IT til i et
tjenestedesign-perspektiv, som kundereiser. I deres oppgave fungerte kundereisen både
som analytisk verktøy og som en måte å diskutere hva som skal designes og hvordan.
Nedenfor lister jeg opp artikler som er nevnt i dette notatet.

31

se referanseliste
se referanseliste
33 se f.eks. LiveWork sin nettside https://www.liveworkstudio.com/
34 se referanseliste
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